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Terwijl aan het begin van de 
vorige eeuw in Bussum de uit-
breiding van het dorp met 
villabouw een steeds grotere 
vorm aannam was er tege-
lijkertijd ook hier sprake van 
ernstige sociale misstanden. Met 
de stopzetting van de afzandingen 
verviel deze werkgelegenheid voor 
onge-schoolde arbeidskrachten, in 
de woningnood onder de 
arbeidersbevolking werd 
onvoldoende voorzien. 
De grote sociale wetgeving moet 
dan nog op gang komen en ook 
de stimulering van de sociale 
woningbouw door de overheid is 
nog niet in werking. De “minima” 
waren aan het begin van de 
twintigste eeuw aangewezen 
op de particuliere en kerkelijke 
liefdadigheid. 

In het archief van de Gemeente 
Bussum wordt een aantal brieven 
van burgers uit deze periode 
bewaard. Bussummers doen 
–vaak ten einde raad- een beroep 
op de gemeente om “bijstand” 
bij hun problemen. Een oudere 
bewoner van de Cereslaan laat 
een brief schrijven waarin hij het 
gemeentebestuur zelf een voorstel 
voor een oplossing doet. In het 
handschrift van burgemeester Van 
Suchtelen van de Haere staat in de 
marge “goed. tot weederopzegging 

onder toezicht v/d gem. architect”. 
Aldus luidde ook de antwoordbrief. 

Of de inwoner deze wel kon lezen 
is niet bekend.

Bron: Archief Gemeente Bussum (in 
Stads- en streekarchief Naarden)

Een beeld van het werk in de 
zanderijen: de metershoge 
zandlaag wordt met de hand 
in schepen of op wagons 
geschept.

Met de komst van 
de werkverschaffing 
en de uitkeringen en 
het ontstaan van de 
arbeidersbouwverenigingen 
ontstond later een wat betere 
situatie.  

Project “Contactgezinnen”:
Allereerst werden 930 dozen met veel 
kleding en verder geld in contanten, 
afkomstig  van de Nederlandse con-
tactgezinnen, uitgedeeld aan de vele 
families die ingeschreven staan bij de 
plaatselijke Cantina (gaarkeuken). Veel 
van deze families zijn Roma’s die aan 
de rand van de stad wonen in hutten, 
clandestien gebouwd, zonder water, 
WC, elektriciteit of enig huisraad. 
Gelukkig zijn er ook een aantal fami-
lies die met de zeer weinige middelen 
die zij hebben hun huis verbeteren of 
zelfs een nieuw klein huis bouwen. Zij 
doen er jaren over, maar het lukt ze 

met behulp van hun Nederlandse con-
tactgezin en/of opgroeiende kinderen, 
die ’s zomers wat bijverdienen. Je praat 
dan echter nog steeds over een huis 
zonder stromend water binnen, elek-
triciteit, wc. enz. Bijna iedereen heeft 
een lekkend dak als het regent. Verder 
werd gekeken of er brandstof voor de 
winter is. Bij de gezinnen die niet in 
het bezit waren van een butaangasfl es 
en “fornuis” heeft Dialoog een gasfl es 
en fornuis gegeven. Daarnaast werden 
i.v.m. een cadeauactie vanwege het 10-
jarig bestaan van de Stichting teilen, 
pannen, emmers, olielampen inmaak-
tonnen en tuingereedschap uitgedeeld. 

Aan 112 gezinnen werd maar liefst 
8.880 Euro in contanten uitgedeeld, 33 
gezinnen kregen nieuwe dakbedekking, 
53 gezinnen ontvingen brandhout voor 
de winter, 14 gezinnen een fornuis, en 
37 gezinnen diverse materialen. Alle 
gezinnen die beschikten over elektra 
kregen een aantal spaarlampen uitge-
reikt. Verder kregen 120 gezinnen een 
tafel + stoel, afkomstig van het Vitus 
College te Bussum. 

Project “Kind naar school”: 
In het kader van dit project hebben wij 
838 schoolbonnen voor kinderen van 4 
t/m 18 jaar ter waarde van 12.000 euro 
uitgedeeld Met deze bonnen kunnen de 
kinderen een tas vol schoolbenodigd-
heden halen in de winkel. De bonnen 
worden alleen aan kinderen gegeven 
die een document bezitten dat gete-
kend is door de betreffende school. Zo 
wordt voorkomen dat de bonnen in ver-
keerde handen komen. 
Voor zes scholen rondom Rm.Sarat zijn 
bibliotheekboeken besteld ter waarde 
van 3.000 euro. Kasten van een school 
uit Eemnes waren zeer welkom in deze 
nieuwe bibliotheken.  Kleuterschool-
meubilair (uit Eemnes) is verdeeld over 
5 dorpen net als veel buitenspeelmate-
riaal. De onderwijzers waren blij met 30 
dozen vol diverse schoolmaterialen.

Jaarlijks transport St. Dialoog 
goed afgeleverd in Roemenië
Op 19 september j.l. vertrok van Bussum een transport van 200 m3 met materialen naar Ramnicu Sarat, 
Roemenie. Voor een bedrag van meer dan 40.000 euro hebben de twee bestuursleden van Dialoog veel 
families gelukkig gemaakt met allerlei materialen.

Kinderen met hun rugzakje met schoolmaterialen

Tegenwoordig is het een hele opgave 
om niet overspoeld te worden door 
informatie, papier en spullen. Een 
goede structuur in huis en huishouden 
lijkt bijna van levensbelang. Onlosma-
kelijk hiermee verbonden is het bewust 
worden van wat u wel en niet belang-
rijk vindt om te bewaren.
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek orga-
niseert in Huizen, Botterstraat 55, de 
korte cursus “Rust en ruimte in huis en 
hoofd”. De cursus bestaat uit drie  bij-
eenkomsten van 2 ½ uur. De cursusdata 
zijn 30 oktober, 6 en 27 november van 
19.30-22.00 uur. 

Inhoud
In deze cursus komen o.a. de volgende 
onderwerpen aan bod:
 - de theorie van het opruimen;
 - het opberg- en terugvindsysteem, de 

vaste plek;

 - keuzeproces: bewaren versus afstand 
doen

-  de papierstroom / archief aanleggen
-  time-managment: keuzes maken / 

prioriteiten stellen; 
-  rust en ruimte in het interieur. 
Bewustwording en inzicht krijgen 
spelen dwars door alle onderwerpen 
heen.

Voor wie bestemd
Deze cursus is bestemd voor mensen 
die het moeilijk vinden om keuzes te 
maken, chaotisch zijn en die structuur 
in huis en huishouden willen aanbren-
gen. Ook als u gaat verhuizen van een 
grote naar een kleine woning kan de 
cursus van pas komen.
Voor informatie en aanmelding (tot 2 
weken voor aanvang): 692 44 95, 
Cursusbureau of via www.tgvleden.nl

Nieuwe cursus: Rust en 
ruimte in huis en hoofd!


